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 الرضورة الداللية
 )∗(سمري أمحد معلوف. د

ًمصطلح الرضورة واحد من املصطلحات التي ما زال البحث فيها حمتاجا إىل 
ّمزيد من الدراسة والتعمق; فهو ذو صلة بتاريخ التفكري اللغوي العريب القائم عىل 

َّ تتبع يف اللغة, وهناك ما يستدعي اخلروج عىل هذه األصولًالأن هناك أصو ُ 
 .لرضورة ما من الرضائر التي تعرض لإلنسان يف مقامات خمتلفة

فقد نشأ التفكري اللغوي العريب عىل جمموعة من القواعد القائمة عىل االستقراء 
ٌخرجت من هذا االستقراء جمموعة من األصول ُ واست,الناقص للكالم العريب
عناوين توحي أنه ا حتت يف مفتتح كتابه, ووضعه ) ه١٨٠ −( )١(َّاملقررة جعلها سيبويه

َّيتكلم عىل قواعد عامة تنتظم هبا اللغة, وال جيوز للمتكلم أن خيرج عليها; ألن ذلك  َّ
  .جيعله خارج اللغة

                                                           

 .باحث يف علوم اللغة العربية وأستاذ يف جامعة البعث بحمص) ∗(
بن  وعىل رأسهم اخلليل , نتحدث عن آراء جمموعة من النحاةعندما نذكر سيبويه فإننا) ١(

ُ كام يقال معقود بلفظ -, ألن لفظ سيبويه يف الكتاب  )ه١٧٠ −( أمحد الفراهيدي 
سيبويه, : انظر. ُاخلليل, ويضاف إىل ذلك ما أفادة سيبويه من مؤسيس النحو العريب

 . ٢١ − ١٩: , ص١الكتاب, مقدمة املحقق, ج
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, )العربية(ّ الكلم فيام سامه سيبويه َ األصولية أنواعُوقد تناولت هذه القواعد
بناء, وأركان , وعنى بذلك حركات اإلعراب, وعالمات ال)٢(وجماري أواخر الكلم

 .الرتكيب العريب القائم عىل املسند واملسند إليه
والحظ سيبويه خصائص تتعلق بدالالت املفردات يف العربية مما له صلة 

هذا باب اللفظ (لوضعية أو بنيتها, وذلك يف باب بسياق استعامهلا أو معانيها ا
ُّ, وقد بني فيه أن األصل يف اللغة أن تدل كل كلم)للمعاين َّ ٍّة عىل معنى خاص هبا يف َّ ً

أصل الوضع, وذكر أن من خصائص اللغة ما يقع فيها من ترادف, ومشرتك لفظي, 
ُّوما يعرتي ألفاظها من تغري داليل بتغري بنيتها ٍّ ٍُّ)٣(. 

والتي وأضاف إىل ذلك جمموعة من األصول التي يقوم عليها كالم العرب, 
مل : (عىل خالف األصل مثلغري تعويض بيح للمتكلم أن حيذف الكلم من ُت

ِيك, وال أدر, وأشباه ذلك ُ زنادقة : (سمح له أن حيذف مع العوض, مثلكام ت). َ
أما االستغناء فإهنم . )َّزين, حذفوا الياء وعوضوا اهلاءوزناديق, وفرازنة وفرا

َودع, استغنوا عنها برتك: ُيدع وال يقولون: (يقولون َ   ). ريوأشباه هذا كث. َ

 هذه األمثلة ما يثري االنتباه; فسيبويه, ودارسو اللغة العربية عىل وال ريب أن يف
ُّاختالف مذاهبهم وتوجهاهتم مل تكن نظرهتم إىل اللغة عىل أهنا ألفاظ أو تراكيب 
ُينفصل بعضها عن بعض, بل كانت هذه النظرة كلية ترى اللغة بناء يكمل بعضه  ُ ُِّ ً

                                                           

 .١٣:  , ص١املرجع السابق نفسه, ج) ٢(
 .٢٤: , ص ١املرجع السابق نفسه, ج) ٣(
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َّة ال تعني أن هذه القواعد خاصة ّ, لذلك فإن ما أورده سيبويه من أمثلاًبعض
ِّ, وهذا ما يمكن أن نفرس به )٤( عىل الرتاكيباًباأللفاظ املفردة, بل إهنا تنطبق أيض ُ

ًعبارته التي يرددها كثري ُ ِّ  ). وأشباه هذا كثري : ( , وهياُ
أضاف سيبويه إىل هذه األصول بعض القواعد الكلية التي جيب عىل املتكلم و

ً يكون كالمه صحيحا من حيث الصيغة والداللة يف آن معايلكّأن يتهدى هبا  ً .
 وأورد فيه أنواع )االستقامة من الكالم واإلحالة هذا باب (ًوأفرد لذلك بابا سامه 

ُالكالم أو الصياغات الكالمية التي تعد مقبولة من حيث الصيغة والداللة, ولذلك  ُّ
 جانب الصورة, وجانب املعنى, فإنه جعل الباب يقوم عىل جانبي الصيغة الكالمية,

فام كانت صياغته صحيحة, وليس فيه نقض, فهو مستقيم, وما كانت داللته مقبولة 
ً; ألن بعضه ينقض بعضا,  ولذلك قابل بني املستقيم ًالُفهو حسن, وإال كان حما

 .)٥(واإلحالة التي حتمل داللة صياغية, وأخرى معنوية
                                                           

أهنا يف طول , فرأى )قال فالنة ( انظر عىل سبيل املثال ما أورده سيبويه عن عبارة  ) ٤(
ٌحرض القايض امرأة: (الكالم أحسن, مثل َ  عىل أن احلذف يف طول الكالم اً, قياس)َ

ًال كلام طال الكالم كان احلذف أمجل, وكأنه يصري بد: (ا للقاعدة القائلةًأمجل, تطبيق
انظر, . , فتحذف الياء ملكان اهلاء)زنادقة وزناديق( وذلك كاملعاقبة نحو ,)من يشء

   . ٣٨: , ص١ج: سيبويه, الكتاب
ًمسألة احلسن والقبح يف الكالم تتكرر يف كتاب سيبويه كثريا, وتثري تساؤالت عن ) ٥( َّ

َّررها املقصود هبا, ويظهر أن ما عناه سيبويه باحلسن والقبح ال خيرج عن املعاين التي ق
صفة الكامل وصفة النقص, ومالءمة الغرض, وعىل هذا : علامء الكالم بعده, وهي

 الكليات, الكفوي,: انظر . القبح ناقصفإن ما يوصف باحلسن كامل, وما يوصف ب
 . ٢٥٧: القسم الثاين, ص
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 أمهية السياق يف احلكم عىل الداللة, فالداللة َّوقد نبه سيبويه يف هذا الباب عىل
ّهنا ال تتعلق باللفظ املفرد, ولكنها تستوحى من السياق الكالمي, ويدل عىل ما  ُ

فأما املستقيم احلسن : ( َّقدمناه ما أتى به من األمثلة عىل أنواع الكالم, فقوله
ًأتيتك أمس, وسآتيك غدا : فقولك ُ ََ َ ََ ِْ َ ن مستقيمتان من حيث فهاتان العبارتا). َْ

الصيغة النحوية, وحسنتان من حيث الداللة, والسياق سبيل إىل احلكم عليهام 
هباتني الصفتني, فقد اكتملت فيهام عنارص الرتكيب من فعل وفاعل ومفعول به, 
َّوفق الصيغة املعيارية املطلوبة, وال نجد يف الداللة تناقضا, فاألوىل تضمنت فع  ًالً

َها الظرف أمس مالئام له, عىل حني حمض الفعل املضارع يف العبارة ًماضيا, وأتى في ُِ ً ِ
ًالثانية للمستقبل, وجاء الظرف غدا مالئام ألن ظاهره مستقيم (ًودعي مستقيام; .  لهً

غري أن الذي استعمله سيبويه يف . …ٍّاللفظ, واإلعراب غري دال عىل كذب قائله
ِ فقط, وعنى باملستقيم اللفظ ِاملستقيم, أن يكون مستقيم اللفظ واإلعراب

ًواإلعراب أن يكون جائز  . )٦()ً يف كالم العرب; دون أن يكون خمتارا اِ
 ويوضح هذه .)٧( ووفق هذا املعيار النحوي والداليل أورد سيبويه بقية األمثلة

: ًال لذلك اجلملتني اآلتيتنياملسألة ما ذكره عن الكالم املستقيم القبيح, فقد ذكر مثا
ٌيدا رأيت , وكي زيدد زق( وأما املستقيم : (, ووصف املستقيم القبيح بقوله) يأتيكًُ

َالقبيح فأن تض فالعبارة مستقيمة من الوجهة النحوية, ). َع اللفظ يف غري موضعهْ
                                                           

 .١٨٦:  , ص١السريايف, رشح كتاب سيبويه, ج) ٦(
 .٢٦ – ٢٥:  , ص١سيبويه, الكتاب, ج) ٧(
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بمعنى أهنا جائزة يف كالم العرب, وليس فيها نقض, بمعنى أهنا غري متناقضة 
ورة الشعر, فقد وكي ال يليهام إال الفعل, فإن ٍا, وإن كانت تأيت عىل قلة يف رضمعنوي

َّاضطر شاعر فقد ٌ ُّم االسم, وقد أوقع الفعل عىل يشء من سببه مل يكن حد اإلعراب َّ
ٍّ, وقبحها متأت من وضع األلفاظ يف غري مواضعها)٨(إال النصب َ . 

أما القبح فيعني هنا النقص وعدم الكامل, وضعف املعنى, وذلك بسبب وضع 
 غري موضعه, وهذا  أدى إىل عدم وضوح املراد من الصيغة امللفوظة, اللفظ يف

ً الُولذلك فإن هذا اخللل الذي وقع يف هذه العبارة ووصف بالقبح, سوف يكون مثا
ِملا يقع من رضائر داللية يف سياقات لغوية خمتلفة, فهذه السياقات, وإن قبلت  ُ

ٌا, ووجد هلا وجه إال أهنا ناقصة ال تؤدنحوي  .ي الغرضُ
ٌأما ما كان من الكالم مستقيام كذبا فهو أمر يرجع إىل است  الكلمة يف عاملًً

ًسياق لغوي جيعل منها خارج احلقيقة, فالكالم بذلك ال حيتمل حسنًا أو قبحا, 
ا,  نحويٌق, فالكالم من هذه الوجهة مستقيمِّبل هو أمر يغري الداللة بفعل السيا
ُمحلت : (ومثاله. ا عن الواقعِّري معرب دالليوليس فيه نقض معنوي, لكنه غ

ِاجلبل, ورشبت ماء البحر, ونحو ذلك  َ ُ َ()٩( . 

                                                           

ر السريايف, رشح كتاب , وانظ١١٥ – ١١٤: , ص٣ , وج٩٨: , ص١ املرجع السابق, ج)٨(
, وفيه أهنم أجازوا الفصل بني قد والفعل, وإن كان ٣٢٥ – ٣٢٤: , ص٣سيبويه, ج

 .عدم الفصل يقع يف االختيار
 .٢٦: , ص١سيبويه, الكتاب, ج) ٩(
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, وهو الكالم الذي ينقض )املحال ( ّأما الكالم غري املقبول فهو ما سامه سيبويه 
َّآخره أوله,  ِأتيتك غدا, وسآتيك أمس: فتقول(ُ : وقد رشحه السريايف بقوله. )١٠()ً

ُنه أحيل عن وجهه املستقيم, الذي به يومعنى املحال أ( ِّفهم املعنى إذا تكلم به ُ ُ ُ ُ ْ
والنوع اآلخر من الكالم غري املقبول  .)١١()هو الكالم الذي يوجب املتناقضات

هو املحال الكذب, وهو الكالم الذي يقع فيه التناقض, كام يقع فيه الكذب, 
   .ُّألنه يدل عىل خالف ما يوجبه الظاهر

ّإن استقامة الكالم تعني صحة الصيغة النحوية, وعدم : ولويمكن أن نق
ٍوجود نقض يف الكالم, فهو مصطلح حيمل داللة صورية ومعنوية يف آن واحد أما . ٌ

ِاحلسن والقبح فهام معياران لكامل الصيغة من حيث وضع الكالم يف مواضعه التي 
ًقررها علم النحو, ووضوح الداللة نتيجة لكامل الصيغة ِ هو الكالم : ملحالوا. َّ

املتناقض غري املقبول, فإذا كان يف الكالم كذب, فهو يعني أنه جاء عىل غري ما يكون 
 .ّعليه ظاهره, وهو نوع من حتول الدالالت

ًوهذه القواعد األصولية التي بينها سيبويه تعد موجهات عامة لصياغة  ٍ ِّ َّّ ُ
د الفرعية, التي تؤول إليها, الرتكيب العريب, تنتظم حتتها جمموعة كبرية من القواع

َّوحني ترد بعض الشواهد من شعر وغريه ال تتسق وهذه القواعد كان البد من  َّ ٍ
ِّتأويل الكالم, ورده إىل القاعدة الكلية, ويكون ذلك بالنظر  إىل السياق; ألن معيار َ

                                                           

 .٢٥:  , ص١املرجع السابق نفسه, ج) ١٠(
 .١٨٦:  , ص١كتاب سيبويه, جالسريايف, رشح ) ١١(
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ً, وهي عبارة تتكرر كثريا يف الكتاب)ُعدم نقض املعنى(التأويل  َّ)١٢(. 
  :قول جرير ذلك ومن أمثلة

ِجئني بمثـل بنـي بـدر لقـومهم ِ ِ ِ ِْ َ ََ ٍْ ْ ِ ِ ْ ِ 
 

ْأو   َمثـــلَ ْ ِ أرسة منْظـــور بـــن ســـيارِ َِّ َ َ ِْ ِ َ ُ 
 

 :ومثله قول العجاج
ًيذهبن يف نجد وغورا غائرا ًِ ٍْ َ ْ َ ْ ََ َ َ ْ 

ًويسلكن غورا غائرا; ألن معنى يذهبن فيه يسلكن: َّكأنه قال ً ِْ َ َْ ُ()١٣(.  

ٍّدى بحرف جر عىل أن يكون بمعنى الفعل  ال يتعًالَّفقدر املحذوف فع
َّفال ينقض معنى الكالم, وقد استند يف هذا التوجيه إىل القاعدة الكلية  املذكور

ً للتوجيه, متنبها للسياق الذي ورد فيه االسم املنصوب, وهو اًالتي جعلها معيار
معناه الذي أفاده من السياق اللغوي,  سياق الفعل; فرجع بالفعل إىل أصل

 .)١٤()يسلكن( عن معنى ) يذهبن فيه : ( رأى أن مقصود الشاعر أن يعرب بقولهو
َّوقد حتصلت لدى سيبويه بالنظر إىل هذه املعايري التي أوردناها جمموعة من 

 :ُالقواعد حيكم هبا عىل الكالم, ويمكن أن نجملها بام يأيت
ُّاإلعراب الذي يعد أهم قاعدة لغوية ال يصح جتاوزها − َ ُ. 
 . أحدمها عن اآلخريغنُسناد الذي تقوم اجلملة العربية عىل ركنيه اللذين ال ياإل −

                                                           

 .٦٧ – ٦٦:  , ص١سيبويه, الكتاب, ج) ١٢(
 .املرجع السابق نفسه) ١٣(
ُألن حرف اجلر ال يضمر : ( وانظر تأويل البيت األول, ومعنى قوله) ١٤( يف السريايف, ) ّ

 .٣٩٧:  , ص١رشح كتاب سيبويه , ج
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 .ووضع اللفظ يف موضعه يف الكالم ليكون حسن الداللة ,ااستقامة الكالم نحوي −
 .عدم نقض املعنى −
 .االستغناء باليشء عن اليشء يف اللفظ املفرد والكالم −
 .التشبيه −
الصيغ الكالمية ُه الدارس إىل الصواب, وتساق ّالقواعد الكلية التي توج −

 .َّلتتسق معها بالتأويل وبالنظر إىل املعنى, وأصله, أو أصل الكلمة
والحظ سيبويه, بعد أن استقرت لديه هذه األصول الكلية أن للغة الشعر 

هذا باب ما حيتمل (ًذلك عقد هلذه اللغة بابا سامه خصوصية متيزها عن الكالم, ول
 وقبل أن نبحث يف هذا الباب نتوقف عند عنوانه, ألنه يفتح أمامنا الطريق ,)الشعر 

 ).ما حيتمل الشعر: (  العنوان قولهإىل املقصود منه, وما يلفت االنتباه يف
قد الحظ أن الشعر خيتلف عن الكالم فيخرج الشاعر عىل القواعد ف

ًاألصولية التي قررها اضطرارا; واستنبط يف هذا الباب جممو عة من الظواهر التي َّ
اعلم أنه جيوز يف الشعر ما : (ُّيضطر إليها, ومجعها يف قولهوجد أن الشاعر 

الجيوز يف الكالم من رصف ما ال ينرصف, يشبهونه بام ينرصف من األسامء; 
ًوحذف ما ال حيذف, يشبهونه بام قد حذف واستعمل حمذوفا . ألهنا أسامء ُ ُ ِّ ُ()١٥( . 

َّجمموعة من الظواهر األخرى, تتعلق بالزيادة, ُوأضاف إىل ذلك من بعد 
ِّوبلوغ األصل بفك التضعيف, وتثقيل الكلمة, واحتامل قبح الكالم بوضعه يف 

ًجيري يف الكالم إال ظرفا  غري موضعه ألنه مستقيم ليس فيه نقض, وجعل ما ال
                                                           

 .٢٨:  , ص١سيبويه, الكتاب, ج) ١٥(
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٤٧٧

 أكثر من ما جيوز يف الشعر(ّري أنه نبه قارئ كتابه عىل أن غ.بمنزلة غريه من األسامء
بني ذلك فيام نستقبل إن شاء أن أذكره لك ههنا; ألن هذا موضع مجل, وسن

ُوقد ذكر كثريا مما يمكن أن يضطر إليه الشاعر يف مواضع عديدة من . )١٦()اهللا ً
 .كتابه

َّوأول من يصادفنا من الدارسني الذين تأثروا بقواعد سيبويه, وهنجوا هنجه يف 
  )ه ٣٦٨ −(سعيد السريايف  ظر إليها أبووطريقة النفهم الصيغ الكالمية العربية, 

ُألن ظاهره مستقيم اللفظ, واإلعراب (جد أننا نصف الكالم باالستقامة الذي و
ومل يكن ( كالم وضعت ألفاظه يف مواضعها, فهو ;)ٍّفيه غري دال عىل كذب قائله

 .)١٧()ٌ لفظه خلل من جهة اللغة والنحويف
ُما سمي املستقيم القبيح, وهو الذي يكون ويقابل هذا النوع من الكالم 

ًمستقيام من طريق النحو ساملا من اللحن, ولكنه مو هذا وٌضوع يف غري موضعه, ً
ُّالوضع الذي جاء عليه الكالم خيل بمقصوده وداللته ُ. 

ة للغة والكالم, يف مصطلح يّ ما أتى به سيبويه من قواعد كلَّوخلص السريايف
, فجعل هذه املعاين قائمة )معاين النحو(ُفيام بعد, وهو رية َّستكون له أمهية كب

ُعىل اإلعراب, ووضع األلفاظ يف مواضعها, عىل أن تعطى حرية االختيار  َّ ُ
معاين النحو منقسمة بني حركات : (للمتكلم يف تأليف الكالم بالتقديم والتأخري

أليف اللفظ وسكناته, وبني وضع احلروف يف مواضعها املقتضية هلا, وبني ت
 . )١٨() من ذلكّالكالم بالتقديم والتأخري وتوخي الصواب يف ذلك وجتنُّب اخلطأ

                                                           

 .٣٢:  , ص١جاملرجع السابق نفسه, )  ١٦(
 .١٨٦:  , ص١السريايف, رشح كتاب سيبويه, ج) ١٧(
 .١٠٩: التوحيدي, أبو حيان, اإلمتاع واملؤانسة, ص) ١٨(
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٤٧٨

تأليف الكالم, وما رشحه السريايف تي وضعها سيبويه يف كتابه لولعل املعايري ال
ًمنهجا يف  ) ه ٤٧١ − ( عبد القاهر اجلرجاينَّلف عندأكل ذلك  ,من هذه القواعد

َّول البحث من كونه بحثا يف صح, فتحالياحلكم عىل الكالم مجا ِّ ة الرتكيب إىل ً
ِّ الرتكيب, وكأين باجلرجاين يكمل عمل سيبويه, فهو يعلل سبب ٍبحث يف مجال ُ ُ

َّكون الكالم مستقيام حسنًا بجعل هذا الكالم قائام عىل ماقرره علم النحو, وعىل  ً ًِ
َّتوخي متكلمه معاين النحو, فجاء وفق ما يتطلبه النظم من  ِّ أما الكالم . معايريِّ

َّاملستقيم القبيح فهو الكالم الذي وقعت ألفاظه يف غري مواضعها فاختلت داللة 
 .السياق بسبب ذلك

ومن يرجع إىل كتاب دالئل اإلعجاز جيد أن ما أراده اجلرجاين بالنظم ليس 
إال وجوه أبواب النحو وفروقها, بمعنى ما يستطيع املتكلم أن يصوغه من 

ة حتت باب من أبواب النحو الكلية, والفروق الداللية لكل اجلمل الصحيح
, ويأيت بالصيغ املمكنة يف التعبري عن )١٩()اخلرب ( فهو يتحدث عن وجوه . تعبري

ًا ال نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غري أن ينظر يف َّوذلك أن: ( هذا الباب, فيقول
ٌزيد : (ها يف قولكتي تراوجوه كل باب وفروقه, فينظر يف اخلرب إىل الوجوه ال

, )ٌزيد املنطلق(, و)ٌزيدٌمنطلق (, و) ٌينطلق زيد(, و)ٌزيد ينطلق(, و)ٌمنطلق
ٌزيد هو منطلق(, و )ٌزيد هو املنطلق(, و)ٌاملنطلق زيد(و ٌ.( 

                                                           

اخلرب, فيذكر الرشط واجلزاء, ويأيت اجلرجاين بأمثلة عىل أساليب أخرى غري ) ١٩(
 .٨٢ – ٨١: اجلرجاين, دالئل اإلعجاز, ص). احلال(و
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ُفاجلمل التي أتى هبا ليست إال وجوها للصيغ الكالمية يتاح للمتكلم أن  ً
ًيعرب هبا خمربا, مراعيا ما بني َ ًُ  كل صيغة وأخرى من الفروق الداللية, فيستعمل ِّ

َفيعرف : (َّمنها ما يمكن أن يؤدي املعنى الذي يقصده بدقة, وهذا ما عناه بقوله
  .)وضعه, وجييء به حيث ينبغي له ٍّ لكل من ذلك م}الناظم{

َّوما عناه بمعرفة املوضع ليس إال االستعامل الصحيح الدال عىل املعنى 
يت بصيغة بدل أخرى, ولكن يأيت بالصيغة التي تدل عىل املعنى املقصود, فال يأ

َاجلمل التي ترسد(ه, وهذا ما أوضحه يف كالمه عىل الذي يريد َّث بني أن , حي)ُ
متى جيب فصل : , أي)موضع الفصل من موضع الوصل(عىل الناظم أن يعرف 

ف يف ًاجلمل ومتى جيب وصلها? وكذلك أشار إىل أن عىل الناظم أيضا أن يعر
ه  منها يف مكانالحالة الوصل مواضع استعامل أحرف العطف, فيستعمل ك

 . الصحيح, ووفق ما يقتضيه املعنى
يف احلروف التي تشرتك يف (ُام يتعلق بحروف املعنى, فينظر وهكذا األمر في

 ال ك}الناظم{بخصوصية يف ذلك املعنى, فيضع ًمعنى, ثم ينفرد كل واحد منها 
إذا ) ال (  بـ }و{يف نفي احلال,) ما( معناه, نحو أن جييء بـ ِّ خاصمن ذلك يف

 .....).أراد نفي االستقبال
لتأخري, يف يف التعريف, والتنكري, والتقديم, وا( َّويمكن للناظم أن يترصف 

وهذه الترصفات تعني ). ف, والتكرار, واإلضامر, واإلظهارالكالم كله, ويف احلذ
ل ما تتيحه اللغة ملتكلمها من وسائل يستطيع هبا أن أن الناظم يستطيع أن يستعم
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٤٨٠

ِّيصوغ عباراته لتعرب عن معانيه املقصودة من غري أن خيرج عىل قواعدها املقررة, 
ٍّفيصيب بكل من ذلك مكانه,(  .)لهنبغي َّ ويستعمله عىل الصحة وعىل ما يَ

لنحو, ًفإذا استطاع الناظم أن يضع كالمه يف مواضعه, مراعيا بذلك معاين ا
هذا هو . (ف نظمه بالفسادِصُوإن مل يفعل وكانت لنظمه املزية والفضل, 

ًالسبيل, فلست بواجد شيئا يرجع صوابه إن كان صوابا, وخطؤه إن كان خط , ًأً
إىل النظم, ويدخل حتت هذا االسم, إال وهو معنى من معاين النحو قد أصيب به 

عاملة, فأزيل عن موضعه, ِّموضعه, ووضع يف حقه, أو عومل بخالف هذه امل
 .)٢٠()واستعمل يف غري ما ينبغي له

َّسيدرك أنه مل خيرج فيام قرره عام كان قد فن يدقق النظر فيام قاله اجلرجاين َوم
 .َّبينه سيبويه والسريايف من قواعد الكالم وطرائق املفاضلة بينها

م عاة معاين النحو ومفهووقد أبان نظريته يف النظم القائمة عىل مرا
الذي ال خيتلف القوم يف حسنه, فأبطل بأن نظر إىل الشعر املنظوم, ) املواضع(

ُّنظم هذا الشعر, ووضع ألفاظه يف غري مواضعها, فتحول إىل جمرد كلامت ال تدل  َّ
 :عىل معنى, وهذا ما فعله ببيت امرئ القيس املعروف

ِقفا نبك من ذكرى حبيب ومنْزل ِ َ ََ َ ْ ٍْ ْ ِ ِ ِ َِ َ 
 

ِّبسقط ال  ِ ِْ ِلوى بني الدخول فحومـلِ َ ْْ َ ََ ِ َّ َ)٢١( 
 

لقد كانت هذه هي القواعدالكلية واألصولية التي وضعها علامء اللغة والبالغة 
ُلتمييز حسن الكالم من قبيحه, وقد صارت بعد ذلك قواعد للحكم عىل ما س َِ مي َ

                                                           

 .٨٣ – ٨٢: املرجع السابق نفسه, ص) ٢٠(
 .٢: اجلرجاين, أرسار البالغة, ص) ٢١(
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ه َّراء ما قررً, وقد ارتبطت دراسات العلامء للرضورة بالشعر جريا و)رضورة الشعر(
 .)٢٢()وز يف الشعر ما الجيوز يف الكالمَّاعلم أنه جي: (سيبويه يف قوله

, أدت إىل أن يقف اللغويون والنحاة من )جيوز يف الشعر(وعبارة سيبويه 
, حيمل عىل ما  )ه ٣٩٥−( فارس الرضورة يف الشعر مواقف خمتلفة, فهذا ابن

ك الذين حياولون سمي رضورة شعرية, وينسبها إىل اخلطأ, كام حيمل عىل أولئ
تأويل ما جاء يف الشعر من رضورات, وجيادل من جيعل الرضورة بسبب الوزن, 

 .)٢٣(َّأو بسبب توجه الشاعر إىل املعنى فيتسمح بقبح الصياغة
يفهم الرضورة عىل خالف ما فهمها ابن  ) ه ٣٩٢ −( بيد أن ابن جني 

 كان − ُّر والتعسف وأهنا نوع من اجلوَّ وإن أقر بقبح الرضورة,−فارس, فهو 
ُّمؤذن بصياله وختمطه, وليس بقاطع عىل (يرى أن ارتكاب الشاعر الرضورة 

وهكذا فإن هذا ). ضعف لغته, وال قصوره عن اختيار الوجه الناطق بفصاحته 
ًألنسه بعلم غرضه وسفور مراده مل يرتكب صعبا, وال جشم إال أمما(الشاعر  َ ِ َ ً ُ 

 .)٢٤()غري آنس به  له, أو صادف ًالوافق بذلك قاب
ورأى ابن جني أن الرضورة ليست بسبب ارجتال الشاعر; ألن القدامى من 
ِّالشعراء واملحدثني يصربون عىل الشعر ويالطفونه, وحيكمون صنعته, وكأنه يلمح  ُ

 .ً, وليست إجلاء إىل اليشء)٢٥(بكالمه الذي سبق إىل أهنا نوع من اختيار الشاعر
                                                           

 .٢٦:  , ص١سيبويه, الكتاب,ج) ٢٢(
 .٢١: ُّابن فارس, ذم اخلطأ يف الشعر, ص) ٢٣(
 .٣٩٣:  , ص٢ابن جني, اخلصائص, ج) ٢٤(
 .٣٣٥ – ٣٢٤:  , ص١املرجع السابق نفسه, ج) ٢٥(
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٤٨٢

وإنام يعنون : ( هذه املسألة بقوله) هـ  ٧٤٥ −(وقد أبان أبو حيان  
أن ذلك من تراكيبهم الواقعة يف الشعر املختصة به, وال يقع يف : بالرضورة

كالمهم النثري, وإنام يستعملون ذلك يف الشعر خاصة دون الكالم, وال يعني 
وما قاله أبو .)٢٦()النحويون بالرضورة أنه ال مندوحة عن النطق هبذا اللفظ 

 مسألة الرضورة قارصة عىل الشعر ال يوافقه عليه بعض الدارسني, حيان من أن
ِّيضا, وأورد عىل ذلك أمثلة متعدفقد أشار ابن جني إىل أهنا تقع يف النثر أ , )٢٧(دةً

يف رضائر الشعر, وإن كان ) ه ٦٦٣ −( كام أشار إىل األمر نفسه ابن عصفور 
إىل أن مسألة الرضورة ليست وهذا ما جيعلنا نميل . )٢٨(َّحرصها يف النثر املسجع

 .قائمة عىل اإلجلاء بقدر ما هي قائمة عىل االختيار يف بعض حاالهتا
ِّوالناظر يف الرضائر التي أوردها الدارسون يمكنه أن يميز بني ما جاء 
رضورة لفظية دعت إليها رضورة الوزن, وما جاء رضورة تقود إىل مسألة 

أشار إىل ذلك , وقد )الرضورة الداللية(ما يؤدي إىل ما نسميه معنوية, وهذا 
حني حتدث عن الرضورة فنبه عىل أهنا تتعلق  ) ه٤١٢ −(القزاز القريواين 

بالزيادة والنقصان, واالتساع يف سائر املعاين, من التقديم والتأخري, والقلب 
                                                           

صفور عىل مسألة  , وانظر كالم ابن ع٤٨٤:   , ص١السيوطي, األشباه والنظائر, ج) ٢٦(
   .١٣: االضطرار يف رضائر الشعر, ص

  .٣٢٩:  , ص١ابن جني, اخلصائص, ج) ٢٧(
 .١٤: ابن عصفور, رضائر الشعر, ص) ٢٨(
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ويف كلتا احلالتني نجد أن . )٢٩(واإلبدال, فربط بذلك بني الرضورة واملعنى
ن السياق أو اللفظ وقعت فيه الرضورة يبقى مرهتنًا بالتعليل الذي احلكم عىل أ

 .َّيقوم عىل حتكيم القواعد الكلية أو ما يتفرع عليها من القواعد
ومن الرضورات اللفظية التي ال تؤثر يف املعنى, ولكنها جاءت لتصحيح 

 مثل ُّوربام مدوا: (حيث قال) ما حيتمل الشعر (الوزن ما أورده سيبويه يف باب
ُمساجيد ومنابري, شبهوه بام مجع عىل غري واحده يف : مساجد ومنابر, فيقولون َّ
 : الكالم, كام قال الفرزدق

ٍتنْفي يداها احلىص يف كل هـاجرة َ َِ ِّ ُ َ َ 
 

َنفي ا  ْ ِلدنانري تنْقاد الـصياريفَ َّ ُ َ َِّ()٣٠(. 
 

ه من ولكن هناك العديد من األمثلة مما ورد عن علامء اللغة والنحو عىل أن
 −ُيدخل يف جمال الرضورات التي حتمل عىل أهنا رضورات داللية; ألهناما الرضورة 

 . تقود إىل مسائل داللية−وإن كانت يف ظاهرها مسائل تتعلق بقضايا لغوية أو نحوية
من ذلك أن الشاعر حني يقع يف الرضورة ينظر إىل السياق, فيحاول أن 

 الكالم حتى َتمل كام قال سيبويه قبحَنى, وحي املعيفّخيرج من الرضورة بام ال يؤثر 
مثال ذلك ما قاله أبواألسود . )٣١(ًيضعه يف غري موضعه جريا وراء صحة املعنى

 ) :ه١٤٩−(عن عيسى بن عمرًالالدؤيل فيام ذكره سيبويه نق

                                                           

 .٩٩: القزاز القريواين, ما جيوز للشاعر يف الرضورة, ص) ٢٩(
 .٢٨: , ص١سيبويه, الكتاب, ج) ٣٠(
  .بمعانيها, ونبه عىل ذلكب  اهتامم العر٢١٧: , ص١ذكر ابن جني يف اخلصائص ج) ٣١(
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٤٨٤

ٍفألفيتــــه غــــري مــــستعتب ِ ْ ُ َْ ُْ ُ َْ َ َ َْ َ 
 

ِوال ذاكـــر  َ اهللاَ إال قلـــيال)٣٢( ََ َّ ِ 
 

بسبب التقاء الساكنني, ومل ) ذاكر ( عر حذف التنوين من فقد ذكر أن الشا
, ووصف )رمى القوم : ( ًحيذفه استخفافا ليعاقب املجرور, وشبه ذلك بقوهلم

 . )٣٣(هذا احلذف بأنه اضطرار
لكننا نتوقف عند الرضورة الثانية التي وقعت يف البيت, وهي نصب لفظ 

ٍد أشار ابن هشام إىل هذه املسألة, ُّاجلاللة; ألن الوجه يف هذه الصيغة اجلر, وق
ادة متاثل وإنام آثر ذلك عىل حذفه لإلضافة إلر: ( َّوعلل نصب لفظ اجلاللة بقوله

حتمل الشاعر فكان املعنى أساس صياغة الرتكيب, وا. )٣٤()املتعاطفني يف التنكري
 . الرضورة من أجله

 السياق ويمكن أن نميز يف هذا املجال بني ما تقع فيه الرضورة خارج
اللغوي, فتكون رضورته متعلقة بالكلمة ذاهتا من حيث بنيتها, وما يقع يف 

وقع من الرضورات, وهذا ما  الكلامت داخل السياق اللغوي, وهو أكثر ما
َّيمكن أن نعده من الكالم املستقيم القبيح الذي أشار إليه سيبويه, وتابعه عىل 

 .نظرته كثري من العلامء الالحقني
رد من الرضورات خارج السياق اللغوي واملتعلق ببنية الكلمة  فهو أما ما و

                                                           

 . ًيريد وال ذاكرا: ١٠٥: قال ابن عصفور, ص) ٣٢(
 .١٦٩: , ص١املرجع السابق نفسه, ج) ٣٣(
 .٧١٧: , ص٢ ابن هشام, مغني اللبيب, ج)٣٤(
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٤٨٥

 الذي هو صناعة لفظية, فقد امتنع العرب من إحلاق )٣٥(مما ورد يف باب اإلحلاق
بعض األمثلة بالرباعي بسبب أن الزيادة فيها ملعنى, فاضطروا إىل تنكب اإلحلاق 

َّصونا للمعنى, وهذا يمكن أن نعده من الرضورات الت ي حلقت بالكلمة خارج ً
جني أن العرب امتنعوا من إحلاق وقد ذكر ابن . السياق , وهو رضورة داللية

, وإن كانت بوزنه; ألن الزوائد يف هذه )دحرج(بـ ) َّفعل(, و)أفعل(, و)فاعــل(
ُاملثل إنام جيء هبا للمعاين ًخشوا إن هم جعلوها ملحقة بذوات (; ولذلك )٣٦(ُ

َّألربعة أن يقدر أن غرضهم فيها هو إحلاق اللفظ باللفظ نحو شملل, وجهور, ا ُ
ُوبيطر, فتنكبوا إحلاقها هبا, صونا للمعنى, وذبا عنه أن يستهلك ويسقط حكمه,  َّ ً َّ

ّفأخلوا باإلحلاق ملا كان صناعة لفظية, وقروا املعنى  ُّ()٣٧(. 
لتها عديدة, ويمكن أن أما الرضورة الداللية يف الكلامت داخل السياق فأمث

, فقد الحظ اللغويون أن بعض )٣٨(نذكر منها ما جاء عىل سبيل االستعارة
                                                           

; ليصري ذلك ٍىل تركيبًمعنى اإلحلاق يف االسم والفعل أن تزيد حرفا أو حرفني ع) ٣٥(
خرى يف عدد احلروف وحركاهتا املعينة والسكنات, الرتكيب بتلك الزيادة مثل كلمة أ

من املايض واملضارع واألمر : ُّكل واحد يف مثل مكانه يف امللحق هبا, ويف تصاريفها 
ًواملصدر والتكسري إن كان امللحق به اسام رباعيا, ومن التصغري والتكسري إن كان امللحق 

ٍّبه اسام رباعيا ال مخاسيا ٍّ  .٥٢:  , ص١  ج,شافيةالرتاباذي, رشح الريض األس: انظر. ً
 .٢٢٣:  , ص١ابن جني, اخلصائص, ج: انظر معاين هذه املثل يف ) ٣٦(
 .٢٢٤ – ٢٢٣:  ص,١ابن جني, اخلصائص, ج) ٣٧(
جعل السكاكي هذه املسألة من باب املجاز اللغوي الراجع إىل معنى الكلمة غري ) ٣٨(

 .٤٧٢: فتاح العلوم, صم:  السكاكياملفيد; ألنه نوع من إطالق املقيد,



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٨٦

الشعراء يبدلون كلمة دالة عىل عضو من أعضاء احليوان بكلمة تدل عىل هذا 
ٍّالعضو عند اإلنسان, وكذلك العكس, وقد يستعملون اسم عضو خاص 

 .)٣٩(لةبحيوان ما حليوان آخر, فتوقفوا عند هذه املسأ
وقد وجد بعض اللغويني أن من هذه األسامء كالفم والشفة واألظافر ما هو عام 

 )ه١٨٢ −(, حيث ذكر يونس بن حبيب )فم(بق عىل كل األجناس, ومنها كلمة ينط
ّالذي نص عىل أن  ) ه٢١٦ −( وهو ما ذهب إليه األصمعي )٤٠(.ِّأهنا لكل يشء

مهم يف بعض األسامء, فنسبوا وخصصوا كال. )٤١()ِّقد جيوز يف كل يشء (الفم
 )ه ٢١٠ − (ويوحي كالم قطرب  أسامء أخرى,لإلنسان أسامء, وألنواع احليوان 

, )٤٢(واألمثلة التي أتى هبا بأن هذه األسامء يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض
وكذلك ورد لدى األصمعي ما ينص عىل جواز إقامة بعض هذه األسامء مقام 

قام ُربام أقيم بعض هذه األشياء م( الشفة أنه وذلك حني ذكر يف باببعض, 
, وذلك بعد أن ذكر تسميات الشفاه )٤٣()بعض إذا اضطر الشاعر إىل ذلك

 :ةَّمُّاخلاصة بكل حيوان, لكنه بعد ذلك أورد قول ذي الر
ّأكن مثل ذي األال َ ْ ِ ْ ُ ُف لزت كراعهَ َُّ ُ ِ 

 

ُإىل أختـــه األخـــرى ووىل صـــواحبه  َّ ُ 
 

                                                           

 .٢٤٥: ابن عصفور, ص: انظر) ٣٩(
 .٤٦: قطرب, كتاب الفرق, ص) ٤٠(
 .٥٦: رسالتان يف اللغة, ص:  األصمعي, كتاب الفرق, ضمن كتاب٤١) (
 .٤٧ – ٤٦: قطرب, كتاب الفرق, ص)  ٤٢(
 .٥٨: املرجع السابق نفسه, ص)  ٤٣(
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٤٨٧

فأشار هبذه األمثلة . )٤٥()للشاء: ُ, فقال كراع, والكراع )٤٤(أراد وظيفه: (وقال
 .إىل جواز إقامة بعض هذه األسامء مقام بعض يف الشعر

وقد ربط هؤالء اللغويون بني إقامة اسم مقام آخر برضورة الشعر من غري أن 
  :يبينوا طبيعة هذا االضطرار, ولذلك توقف األصمعي عند قول النابغة الذبياين

ُوقلت ي ٌا قوم إن الليث منْقبضُ ِ َ َ َّ َُ ُْ ِ 
 

َعـــــىل براثنـــــه لعـــــدوة الـــــضاري  َ َْ ِ ِ ِ ِ 
 

يـشري بـذلك إىل أن كلمـة . )٤٦()ّوإنام هذا اضطرار واألصل ما ذكرناه : ( فقال
ُبرثن(  .)٤٧(ُتطلق عىل ظفر ما مل يكن من سباع الطري) ُ

استعارة,  ينص يف كالمه عىل بعض هذه األمثلة أهنا )٤٨(بيد أن ثابت بن أيب ثابت
ُوقد يستعار الظفر لكل يشء: ( فقال  .)٤٩()ُوقد يستعار الظفر للطائر والسبع). (ُ

يف اجلمهرة, فحمل هذه األمثلة )  هـ٣٢١ −(وكان مع هذا التوجه ابن دريد 
عىل االستعارة, ومل حيملها عىل الرضورة, ولكنه ربط هذا النوع من االستعارة بام 

عي من هذه االستعارات, فكان يذكر ما يتداوله يمكن أن نسميه اجلانب االجتام
                                                           

 ..يدالوظيف يف البعري مابني اخلف إىل الركبة يف ال)  ٤٤(
 .٥٩: املرجع السابق نفسه, ص)  ٤٥(
 .٦٣: األصمعي, كتاب الفرق, ص)  ٤٦(
ُالربثن مث: (قال أبو زيد. ٦٢: ابق نفسه, صاملرجع الس)  ٤٧( ُل اإلصبع, واملخلب ظفر ُ ِ

 .٢٤: ثابت بن أيب ثابت, كتاب الفرق, ص). ُالربثن
 .ُمن علامء القرن الثالث, ال تعرف سنة وفاته)  ٤٨(
 .٢٣: يب ثابت, ثابت, كتاب الفرق, صبن أا)  ٤٩(



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٨٨

الناس منها يف كالمهم, ويأيت بشاهد عىل ذلك من الشعر, وكأن هذه االستعارات مل 
يقولون (  :)٥٠(من ذلك. جتمعَّتكن خاصة بالشعر وحده بل هي مما ألفه الناس يف امل

 :ًأتانا حافيا متشقق األظالف, قال األخطل: للرجل إذا عابوه
ْســـأم ـــاََ َنَعها أو ســـأجعل أمره ْ ََ ُ َ ْ َُ 

 

ــــــشقق  ــــــه مل ت ــــــك أظالف ِإىل مل َّ ُ َْ َ َ َ ٍ ِ َ ِ(  
 

يراد به عريض الوسط, : ُويقال للرجل إنه لعريض البطان, وليس له بطان
ِّحرك خشاشه فغضب, وإنام حيرك خشاش البعري, فأراد أنه حرك وال : ُويقال َّ ُِّ ِ

ِّ يربح, وال ذنب له, وإنام يغرز َّأتانا فالن فغرز ذنبه فام: خشاش هناك, ويقال
 .... ).أذنابه اجلراد

الذي حتدث عن ) ه ٣٦٨ −( ويثري انتباهنا يف هذا املقام موقف السريايف 
 ذلك بأن وضع االسم مكان االسم عىل ًالِّهذه االستعارات, وارتضاها معل

حتى لو أخرجه خمرج عن باب ( سبيل االستعارة قد جيري مثله يف الكالم 
 .)٥١()ورة مل يكن باملخطئ الرض

ًوقد وقف النقاد والبالغيون من هذه االستعارات موقفا متحفظا, بل  ِّ ً
ًموقفا رافضا ا فهو عبد أما أهم من بحث مسألة هذه االستعارات بالغي. )٥٢(ً

َّاألول موقف املتحفظ فعدها من . القاهر اجلرجاين الذي وقف منها موقفني ِّ
اختصاص االسم بام (جعل أساسها الذي تقوم عليه  , واالستعارات غري املفيدة

                                                           

 .٤٩٠ – ٤٨٩:  , ص٣ابن دريد, اجلمهرة, ج)  ٥٠(
 .٢٣٥:  , ص١السريايف, رشح كتاب سيبويه, ج) ٥١(
  .٤٦ – ٤٥:  , ص١املوازنة, ج , و١٠٣ − ١٠٢: عيار الشعر, ص :نظرُي) ٥٢(



  مسري معلوف.  د-  الضرورة الداللية
  

٤٨٩

يف مراعاة دقائق  ُّوضع له من طريق أريد به التوسع يف أوضاع اللغة والتنوق
الفروق يف املعاين املدلول عليها, كوضعهم للعضو الواحد أسامي كثرية بحسب 

وتصبح ). إلنسان, واملشفر للبعريلاختالف أجناس احليوان نحو وضع الشفة 
ً األسامء استعارات حني يستعمل الشاعر شيئا منها يف غري اجلنس الذي هذه

 .وضع له, فينقل االسم عن موضعه وجيوز به معناه
وأهنا . لكنه وصف هذه االستعارات بأهنا قصرية الباع, قليلة االتساع

استعارة من جهة اللفظ, أي إهنا تقوم عىل إبدال لفظ بلفظ من غري أن يكون 
 :َّفقد علق عىل بيت الشاعر. ملعنىلذلك عالقة با

ِفبتنا جلوسـا لـدى مهرنـا ُ ً ُ ْ ِ َ 
 

َّننَزع مـن شـفتيه الـصفارا  ْ ِْ َ َُ َ ِّ 
 

فاستعمل الشفة يف الفرس, وهي موضوعة لإلنسان, فهذا ونحوه : (بقوله
: ًال يفيدك شيئا لو لزمت األصيل مل حيصل لك, فال فرق من جهة املعنى بني قوله

 ). جحفلتيه, لو قاله من: من شفتيه, وقوله
أما موقفه الثاين, فهو املوقف الذي نزعم أنه اعتمد فيه عىل ما ورد يف 
اجلمهرة البن دريد, وعىل ما أورده السريايف; فقد رأى أن بعض هذه 
ًاالستعارات أبعد غورا من سابقتها, وهي استعارات من جهة املعنى, وما يؤكد 

فمن ذلك . (كالم العرب من هذه االستعارات ذلك يف رأيه أهنا قائمة عىل ما شاع يف
إنه لغليظ املشافر, وذلك أنه كالم يصدر يف مواضع الذم, فصار بمنزلة أن : قوهلم
 :كأن شفته يف الغلظ مشفر البعري, وجحفلة الفرس, وعىل ذلك قول الفرزدق: يقال

َفلو كنت ضبي ُ َ َ عرفـت قرابتـياَ َ َْ َ َ 
 

َِّولكن زنجيـ  ْ ِ ِ ُ غلـيظ ااَ ِملـشافرَ ِ َ()٥٣( 
 

                                                           

 .٢٩ – ٢٢: اجلرجاين, أرسار البالغة, ص: ُينظر) ٥٣(



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٩٠

واحلقيقة أن هذه املواقف من هذه االستعارات مبعثها لغوي, قائم عىل أنه ال 
ٍجيوز وضع اللفظ يف غري موضعه, من غرينظر إىل أن الشاعر, وهو يفعل ذلك 

 وجد أن إبدال هذه األسامء بعضها ببعض جيعل كالمه ,فريتكب هذه الرضروة
أخرص عبارة, وهو يعلم أنه مل خيرج عىل قواعد ًأكثر تعبريا عن املعنى الذي قصده ب

اللغة, ودالالهتا; ألن مثل هذا اإلبدال موجود يف كالم العرب, فارتكب رضورة 
وال شك أن هذه العبارات إذا . داللية من أجل املعنى الذي يسعى إليه, ويقصده

ُّدققنا فيها ال تقوم عىل العيب وحده بل فيها ما يدل عىل املالطف َ هلزء ة, واّ
 :وهذا ما نفهمه من قول الشاعر.  إىل العيبًإضافةوالسخرية, واإلشفاق 

ــا ــار نوارشه ــدم ع ُوذات ه ِ ٍِ ٍ ِ َ َ 
 

ـــا جـــدعا  ـــاء تولب ـــصمت بامل ِت َِ ً ْ َْ ِ ُ ُ 
 

فأجرى التولب عىل ولد املرأة وهو لولد احلامر يف األصل, وذلك ألنه (
ًيصف حال رض وبؤس, ويذكر امرأة بائسة فقرية  ُ ٍّ()٥٤(. 

 −  فيام نزعم −ُّ موقف النقاد من هذه االستعارات ووصفها بالقبح فمرده أما
إىل أن الناقد يطلب من الشاعر أن يأيت باملعاين الطريفة, واالستعارات املخرتعة, 

 .َّوأن يبتعد عن كالم العامة
أما الرضورات الداللية التي تتعلق بالرتكيب والسياق اللغوي فكثرية جدا, 

 بالتقديم والتأخري, وماله صلة بالفروق والفصول, واحلمل عىل منها ماله صلة
املعنى, واحلمل عىل املوضع, واالستغناء, وكل ذلك يمكن إرجاعه إىل وضع 

 .الكالم يف غري موضعه, فيصبح من الكالم املستقيم القبيح كام قال سيبويه

                                                           

 .٢٩: سه, صاملرجع السابق نف) ٥٤(
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٤٩١

وقد أبانت تعليقات الباحثني القدامى يف هذه املسألة عن وعي عميق 
ُّبالسياق الذي كان عمدهتم يف هذا التحليل, وتعد دراساهتم يف هذا املجال 

َّمنهجا يتبع يف الدراسات السياقية ُ ا كان املجال ال يسمح ببحث هذه األمور ّومل. ً
 .كلها فإننا سوف نختار بعضها, ويمكن محل ماعدا ذلك عىل ما ذكرناه

م بن إسامعيل خال هشام بن ولعل بيت الفرزدق املشهور الذي يمدح فيه إبراهي
 :عبد امللك الذي يقول فيه

ًوما مثله يف النَّاس إال مملكـا َّ َُ ُ ِ ْ ِ 
 

ــه  ــوه يقارب ــه حــي أب ــو أم ُأب ُِ َ ٌُّ ِّ 
 

من أكثر األمثلة التي ساقها اللغويون والبالغيون للداللة عىل استقامة 
 .اللفظ, والتواء املعنى بسبب عدم وضع اللفظ  يف مواضعه داخل السياق

الذي نسبه إىل الرضورة; ) ه ٣٦٨ −(اللغويني الذين عابوه السريايف ومن 
ًفيه رضوبا من العيوب من التقديم والتأخري, وحق الكالم عىل ما ينبغي ( ألن 

ومراده : ( الذي قال عنه ) ه ٣٩٢ −( وتاله ابن جني. )٥٥()أن يكون عليه اللفظ
 . )٥٦()فيه معروف, وهو فيه غري معذور 

بيد أن عبد  ). ه ٤٦٦ − ( )٥٧( هذا البيت حفيظة البالغيني كاخلفاجيوقد أثار
َّكان من أكثرهم إيضاحا لعلل البيت, فقد بني مشكالته ) ه ٤٧١ −( القاهر اجلرجاين  ً

فانظر : ( عىل سوء نظم الكالم, فقالًال املعنى, وجعله مثايفرت ّيف الصياغة التي أث
                                                           

 .٣٠٩: , وانظر القزاز القريواين, ماجيوز للشاعر يف الرضورة, ص٢٤٤:  , ص١السريايف, ج) ٥٥(
 . ٣٣٠ − ٣٢٩ , ١ابن جني, اخلصائص, ج) ٥٦(
 . ١٠٥: اخلفاجي, رس الفصاحة, ص) ٥٧(
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٤٩٢

ُأي ُتصور أن يكَ َّ َ َا من حروفه أو صادفت وحشيا ًن حيث أنكرت شيئُّون ذمك للفظه مَ
ًغريبا, أو سوقيا ضعيفا, أم ليس إال ألنه مل يرتب األلفاظ يف الذكر, عىل موجب  ًِ
ِّترتيبها يف الفكر, فكد وكدر, ومنع السامع أن يفهم الغرض إال بأن يقدم ويؤخر, ثم  َ ُ ُِّ َّ َّ

كمن رمى بأجزاء تتألف منها صورة, أرسف يف إبطال النِّظام, وإبعاد املرام, وصار 
ٌولكن بعد أن يراجع فيها باب من اهلندسة لفرط ما عادى بني أش َ كاهلا, وشدة ما ُ

إن صياغة البيت عىل هذه الصورة أهبمت املعنى, وجعلت . )٥٨()خالف بني أوضاعها
 .الرضورة من الرضائر الداللية التي قادت إليها الصياغة غري احلسنة

الداللية التي أشار إليها الدارسون القدامى ما يتعلق بمنع ومن الرضورات 
 : رصف املنرصف, وأوردوا عىل ذلك عدة شواهد, منها قول ذي اإلصبع العدواين

ِوممـــــن ولـــــدوا عامــــــ َِ َ ْ ََّ 
 

ِر ذو الطـــول والعـــرض  ْ َُ ِ ُّ 
 

, فاختلف النحاة يف ذلك, )عامر(ذا البيت  ترك الشاعر رصف كلمة ففي ه
إضافة إىل تأويالهتم التي شملت جمموعة من املرويات يت تأويالت شتى, لوا البَّوأو

وما . )٥٩(الشعرية, وقامت عىل هذه الشواهد واحدة من مسائل اخلالف بني النحويني
ْيلفت االنتباه يف هذا األمر أن اخلالف الذي كان مبتدأه صناعة نحوية رص ِ ٌ َّ حتول إىل ٌفَ

 .إىل ما نسميه الرضورة الدالليةخالف حول املعنى, فتحولت املسألة 
ِّوكان موقف الكوفيني يف هذه املسألة معتدا بالروايات التي وردت, وفيها 

                                                           

 .٢١: , ص»طبعة ريرت«اجلرجاين, أرسار البالغة, ) ٥٨(
 .٤٩٣:  , ص٧٠:نصاف, املسألة, اإلاألنباري: انظر هذه املسألة يف) ٥٩(
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 التخلص من بغية معنويا ًالَّأما البرصيون فأولوا هذه املسألة تأوي. هذه الرضورة
 .الرضورة النحوية, ولكنهم ذهبوا يف ذلك إىل الرضورة الداللية

القبيلة, ألنه كان ) عامر(ون أن يكون املقصود من ض الكوفيولذلك رف
وقد تأول البرصيون الكالم عىل خالف ). ذات الطول وذات العرض: (سيقول

ًوأما عامر ذو الطول وذو العرض, فإن عامرا أبو القبيلة, فيجوز أن : ( ذلك, فقالوا ُ
  : كام قال .فظه فيرصفُّثم إنه يرد الكالم إىل ل. يعني بلفظه القبيلة, فال يرصف

ًأال إن ثمود ُ َ َّ ِ ً كفروا رهبم أال بعداَ ْ ُ َ ْ ُ َّ َ ُ َ َ لثموداَ ُ َ ِ ]فرصف األول, وترك  ]٦٨: هود
اء, فرصف األول عىل لفظ أيب القبيلة, وترك َّرصف الثاين, عىل قراءة أكثر القر

 .)٦٠()ُرصف الثاين; ألنه أريد بلفظه القبيلة نفسها
, وهو كام يقولون كثري يف )٦١( املعنىوقد جعلوا ذلك من باب احلمل عىل

ً, ومنهم من جعل ذلك نوعا من التنقل من معنى إىل معنى, وهو كام )٦٢(كالمهم
َّورد الكوفيون ذلك بأهنم ال ينكرون احلمل . )٦٣(ًإنه أيضا كثري يف كالمهم: يقولون

 من عىل املعنى وال التنقل من معنى إىل معنى, ولكن احلمل عىل اللفظ واملعنى أوىل

                                                           

 .١٩٣: ص, ١السريايف, رشح كتاب سيبويه, ج) ٦٠(
القزاز : يذهب بعض اللغويني إىل أن احلمل عىل املعنى نوع  من الرضورة, انظر) ٦١(

 .٣١٤: القريواين, ما جيوز للشاعر يف الرضورة, ص
 .٥٠٦: األنباري, اإلنصاف, ص) ٦٢(
 .٥٠٩: نفسه, ص) ٦٣(
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احلمل عىل املعنى دون اللفظ, وجري الكالم عىل معنى واحد أوىل من التنقل من 
 فالشاعر يف هذا البيت وفق رأهيم وقع يف الرضورة, أما البرصيون .)٦٤(معنى إىل معنى

  .افحملوا الكالم عىل الرضورة الداللية ليستقيم الكالم نحوي
لح قد يبدو ألول وهلة  مصط- كام الحظنا - الرضورة الداللية :خامتة

ًغريبا; ولكنه موجود يف كثري من العبارات, وربام قادت إليه رضورة الشعر 
بسبب وزنه وقافيته, ولكن الشاعر يتجاوز رضورة الشعر, لكي يصوغ كالمه 
َّوفق مقتضيات املعاين التي يريدها, فتتحول عىل يديه رضورة الشعر إىل 

االت عىل مبدأ االختيار, فرضورة الشعر, رضورات داللية قائمة يف كثري من احل
وإن كان فيها نوع من اإلجلاء, وهي ليست كذلك كام ورد عند أيب حيان, فإن 

 .  الرضورة الداللية من اختيار الشاعر يف غالب األحيان
  واملراجعصادرامل
, دار )١ج(السيد أمحد صقر: , حتقيقملوازنةابن برش, اآلمدي, أبو القاسم احلسن  −١

 .١٩٩٢ , ٤ملعارف, القاهرة, طا
. د: , حتقيق)رسالتان يف اللغة(, ضمن  الفرقاألصمعي, أبو سعيد عبد امللك بن قريب, −٣

 . م١٩٩٢ , ٢صبيح التميمي, مكتبة الثقافة الدينية, ط
اإلنصاف يف . األنباري, كامل الدين أبو الربكات, عبد الرمحن بن حممد بن أيب سعيد −٤

. املكتبة التجارية الكربى.  الدين عبد احلميدييق, حممد حميحتق. مسائل اخلالف
 . م١٩٦١ , ٤ط . القاهرة

                                                           

رضورة الشعر, :  , وقارن ذلك بام لدى ابن عصفور يف ٥١١  − ٥١٠: نفسه, ص) ٦٤(
 .١٠٥ – ١٠١: ص
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حاتم صالح الضامن, مؤسسة . د: , حتقيقكتاب الفرقابن أيب ثابت, ثابت اللغوي,  −٥
 . الرسالة , بريوت

. مكتبة اخلانجي. حممود حممد شاكر: حتقيق. دالئل اإلعجاز. اجلرجاين, عبد القاهر −٦
 . م١٩٨٤.اهرةالق

وهي الطبعة .  م١٩٨٢حممد رشيد رضا, دار املعرفة, لبنان, : , حتقيقأرسار البالغة −٧
 .املعتمدة يف البحث مامل نرش إىل طبعة أخرى

 .م١٩٧٩ ريرت, مكتبة املتنبي, القاهرة −هـ : , حتقيقأرسار البالغة −٨
ن حممد حسن إسامعيل, دار حممد حس: , حتقيقاإلمتاع واملؤانسةالتوحيدي, أبو حيان,  −٩

 .م٢٠٠٢, ١الكتب العلمية, ط
 .٢ط. بريوت. دار اهلدى. حممد عيل النجار: , حتقيقاخلصائص. ابن جني, أبو الفتح عثامن −١٠
 .م١٩٩٩, ١حممد أمحد عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية, بريوت, ط: حتقيق ,املنصف −١١
الشوابكة, دار الفكر, د غطاشة وداو. د: ق, حتقيرس الفصاحةاخلفاجي, ابن سنان,  −١٢

 . م٢٠٠٦  ,١ط
, دار صادر, مصورة عن مجهرة اللغة ابن دريد, أبو بكر حممد بن احلسن األزدي,  −١٣

 . هـ١٣٤٥الطبعة العثامنية, 
عبد الرحيم : , حتقيقأساس البالغةالزخمرشي, جار اهللا أبو القاسم حممود بن عمر,  −١٤

 . م١٩٨٢لبنان, حممود, دار املعرفة, 
عبد احلميد اهلنداوي, دار . د: , حتقيقمفتاح العلومالسكاكي, يوسف بن يعقوب,  −١٥

 .   م٢٠٠٠ , ١الكتب العلمية, ط
أمحد حسن مهديل, وعيل سيد عيل, : , حتقيقرشح كتاب سيبويهالسريايف, أبو سعيد,  −١٦

 .  م٢٠٠٨ , ١دار الكتب العلمية, لبنان, ط
 ., بريوتامل الكتبعبد السالم حممد هارون, ع: , حتقيق الكتاببرشعثامن بن قنرب,سيبويه, أبو  −١٧



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٩٦

عبد اإلله نبهان, مطبوعات جممع . د:, حتقيقاألشباه والنظائرالسيوطي, جالل الدين,  −١٨
 .اللغة العربية, دمشق

 حممد زغلول. طه احلاجري ود. د: , حتقيقعيار الشعر ابن طباطبا, حممد بن أمحد,  −١٩
 . م١٩٥٦ التجارية الكربى, القاهرة, ةسالم,  املكتب

, رضائر الشعر. ابن عصفور اإلشبييل, أبو احلسن عيل بن مؤمن بن حممد بن عيل −٢٠
 . م١٩٨٠ , ١داراألندلس, ط. السيد إبراهيم حممد: حتقيق

كتبة رمضان عبد التواب, م. د: , حتقيقذم اخلطأ يف الشعرابن فارس, أبو احلسني أمحد,  −٢١
 . م١٩٨٠اخلانجي, القاهرة, 

 . م١٩٨٧ , ١, مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة, طكتاب الفرققطرب, أبوعيل حممد بن املستنري,  −٢٢
رمضان . د: حتقيق. ما جيوز للشاعر يف الرضورة. القزاز القريواين, أبو عبد اهللا حممد بن جعفر −٢٣

 . الكويت, ودار الفصحى, القاهرة,وبةدار العر. صالح الدين هادي. عبد التواب, ود
عدنان درويش, و حممد . د: , حتقيق الكلياتالكفوي, أبو البقاء أيوب بن موسى, −٢٤

 .م١٩٨٢ , ٢املرصي, وزارة الثقافة واإلرشاد القومي, دمشق, ط
دار . مازن املبارك, وحممد عيل محد اهللا. د: , حتقيقمغني اللبيبابن هشام, مجال الدين,  −٢٥ 

 .الفكر, بريوت
 بريوت, مكتبة ,, عامل الكتبرشح املفصلموفق الدين يعيش بن عيل,  ابن يعيش, −٢٦

 .طبعة مصورة. املتنبي, القاهرة


